Prováděcí předpisy
k soutěžnímu řádu MSKSOS pro soutěže v OB pro rok 2015
Soutěžní komise MSKSOS (dále jen „SK“) v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOS a
soutěžním řádem soutěží MSKSOS vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2015.
Platnost od 1. 3. 2015
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1. Mistrovské soutěže
1.1 Mistrovství MSK v orientačním běhu na klasické trati
Termín a pořadatel: 27. 6. 2015, VRB
Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyšší podkategorie, D16, D18,
D20, D21 nejvyšší podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí
předpisy k soutěžím sekce OB 2015).
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
Termín a pořadatel: 25. 4. 2015, MOV
Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší
závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2015).
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
Termín a pořadatel: 19. 4. 2015, VBM
Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila
jinak (viz. prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2015).
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
Termín a pořadatel: 11. 4. 2015, TRI
Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší
závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2015).
1.5 Mistrovství MSK v nočním orientačním běhu
Termín a pořadatel: 21. 3. 2015, AOP
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.6 Mistrovství MSK ve štafetách
Termín a pořadatel: 19. 4. 2015, VBM
startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.7 Mistrovství MSK ve sprintových štafetách
Termín a pořadatel: 11. 4. 2015, TRI
startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Pořadatel jednotlivých mistrovských závodů dle tohoto článku zveřejní výsledky nejpozději
do 24 hodin od ukončení závodu v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris).
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2. Dlouhodobé soutěže – žebříček MSK jednotlivců (dále jen „KŽ“)
2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ (dále jen „JKŽ“)
1. JKŽ

21. 3. 2015

AOP

Kajlovec

sprint, noční

Mistrovstvi MSK

2. JKŽ

29. 3. 2015

HAV

Karviná

klasika

neděle

3. JKŽ

11. 4. 2015

TRI

Třinec

sprint + sprintové štafety

Mistrovstvi MSK

4. JKŽ

25. 4. 2015

MOV

Štramberk

krátká trať

Mistrovstvi MSK

5. JKŽ

16. 5. 2015

AOV

Visalaje

klasika

při ŽB

6. JKŽ

17. 5. 2015

AOV

Visalaje

krátká trať

při ŽB

7. JKŽ

13. 6. 2015

KVS

Vsetín-Semetín

krátká trať

víceoblastní závod

2.2 Hodnocení JKŽ
JKŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet
nejvyšších bodových hodnot získaných v 4 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu
závodů zařazených do JKŽ). Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří získali více
než 30 % bodů vítěze. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání
pouze 1x.
2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ (dále jen („PKŽ“)
1. PKŽ

27. 6. 2015

VRB

Sokolská

klasika

Mistrovstvi MSK

2. PKŽ

12. 9. 2015

SKM

Tesák

klasika

víceoblastní závod

3. PKŽ

19. 9. 2015

SOP

Borová

klasika

4. PKŽ

3. 10. 2015

OOP

Balaton

krátká trať

5. PKŽ

3. 10. 2015

OOP

Vítkov

sprint

6. PKŽ

18. 10. 2015

AOP

Bludiště

klasika

7. PKŽ

24. 10. 2015

BFM

Čeladná

sprint, noční

neděle

2.4 Hodnocení PKŽ
PKŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet
nejvyšších bodových hodnot získaných v 4 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu
závodů zařazených do PKŽ). Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří získali více
než 30 % bodů vítěze. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání
pouze 1x.
2.5. Zpracování výsledků
Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a
závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS = mimo soutěž.
Závodníci se do KŽ nepřihlašují, jsou do něj zařazeni automaticky všichni registrovaní
závodníci, kteří mají licenci B nebo C.
Závodníci, kteří mají licenci A, se v KŽ nehodnotí.
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3. Obecná ustanovení
3.1 Pořadatel musí umožnit přihlašování závodníků na závod KŽ nebo mistrovství MSK
prostřednictvím centrálního informačního systému ČSOS (dále jen „ORIS“).
3.2
a) Vklad pro registrovaného účastníka ČSOS na jeden závod MSKSOS (KŽ a
mistrovství MSK) je stanoven takto:
DH10N, DH10C, DH12C
40,- Kč (pořadatel může stanovit nižší částku)
HDR
50,- Kč (pořadatel může stanovit nižší částku)
u ostatních věkových kategorií
není stanoveno
b) Vklad u štafet není stanoven, určí pořadatel v rozpise.
c) Pořadatel může stanovit vklad v odlišné výši pro účastníky bez registrace ČSOS pro
OB, musí být uveden v rozpise.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel stanovit zvýšený vklad, nejvýše však
dvojnásobek základního vkladu pro stejnou kategorii. Zvýšený vklad se nevybírá od
závodníků na liniových tratích a v kategoriích příchozích. Rovněž se nevybírá při
dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie (tzv. změna
jména).
3.3 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSKSOS se platí
vklad dle rozpisu závodu.
3.4 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly sdružené v MSKSOS, které pořádají závody
(KŽ a mistrovství MSK).
3.5
a) Pořadatel je povinen zaslat SK nejpozději 5 dnů před zveřejněním (zveřejnění se
počítá jako 30 dnů před termínem konání závodu) rozpis závodu ke schválení – v
případě, že se SK do 5 dnů nevyjádří, považuje se rozpis za schválený. Rozpis
závodu schvaluje SK MSKSOS e-mail: sk-msk@seznam.cz.
b) Zveřejněním rozpisu závodu soutěží MSKSOS se rozumí rozeslání e-mailovou
poštou na adresy oddílů (klubů) MSKSOS, zveřejnění na www adrese závodu a
současně na webu MSKSOS a v IS ORIS.
c) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit elektronickou poštou
výsledky zpracovateli KŽ panu Milanu Binčíkovi na e-mail: milan.bincik@gmail.com
d) Pořadatelé závodů MSKSOS zařazených zároveň do Rankingu jsou dle Prováděcího
předpisu k soutěžím sekce OB 2015 povinni zadat výsledky závodu do 24 hodin po
skončení závodu do informačního systému ORIS ČSOS
(http://oris.orientacnisporty.cz/), tam je nutno zadat i případné opravy (na
případné opravy je nutno upozornit e-mailem zpracovatele Rankingu Radima Kheila
e-mail: kheil@email.cz).
3.6 Pořadatelé závodů MSKSOS provedou odvod ve prospěch MSKSOS ve výši 10,-Kč za
každého závodníka zařazeného do výsledkové listiny, avšak mimo kategorie DH10N,
DH10C, DH12C. Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOS nebo převodem na
účet MSKSOS.
3.7 Pořadatel je povinen použít pouze následující měřítka map:
- klasická trať:
1:15000 nebo 1:10000
- krátká trať:
1:10000
- sprint:
1:4000 nebo 1:5000
- noční OB:
jako klasická trať nebo krátká trať
- noční sprint:
jako sprint
Pro jiné měřítko mapy je třeba žádat SK MSKSOS o udělení výjimky.
Závod, který nesplní výše uvedené podmínky měřítka popř. nebude mít udělenu výjimku,
nebude zařazen do soutěže KŽ a rankingu.
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